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 الم علیكم ورحمة هللا و�ر�اتهالسَّ 
على آله حمد، و مبِّ العالمین، وصلَّ هللا وسلََّم و�اَرَك على عبِدِه ورسوله، نبینا الحمُد هلل ر 

 وأصحاِ�ِه أجمعین، أمَّا �ْعد:
 منذ أشهر، حدیث هرقل الطَِّو�ل، قال:شرحه   الذي نحُن �صَددِ ففي الحدیثِ 

 ، أي: لمْ َص" ِحمْ فَلْم َیِرمْ "تكلَّْمنا عْن ِحْمص، وما ِقیل فیها، قال:  "وساَر هرقل إلى حمص"،
على خروِج  َي هرقلَ َرأْ  ى أتاه �تاٌب من صاحبه یواِفقُ ها، "حتَّى أتاُه �تاٌب مْن صاحبه، حتَّ قْ �فارِ 
 .وأنَّه نبّي" -صلى هللا علیه وسلَّم–بي النَّ 

حٍب إلى صا  هرقل"ثمَّ  الذي َسَبَق ِذْ�ُرُه، قال: الذي برومَیة، ""حتَّى أتاه �تاٌب من صاحِبهِ �قول: 
َما  واِفقی، صاحبه هذا الذي �ان هرقل نظیَرُه في العلِم �تَب لُه، مضمون الِكتاب له برومیَّة"

َل إلْیه هَرْقل ِمن أدلَّة شرعیَّة وِغیر شْرِعیَّة ، ، عقلیَّة ونقلیَّةتوصَّ علیه –بينلعلى خروِج ا على أنَّ
الم الة والسَّ م في أ ، وأنَّه نبي، عقلیَّة-الصَّ ْقِلي، نَّ العقِلي وال التي منها:ألبي سفیان سئلته �ما تقدَّ

ْرِعي منها ْرِعي :الشَّ ل إلیه َص ا توَّ في نظره في النُّجوم، وم "مما جاء في شر�عِتِهم، وغیر الشَّ
ة. دالل في الستا ر�ق من طر�قِ لِكن لمَّا ُذِكَرت، وُذكر هذا الطَّ  ،هذه غیر شرعیَّة �طر�قته الخاصَّ

ر�ق، ن �لِّ طمجاءت  والِبشاَرة �ه -ة والسالمعلیه الصال–�النَّبي  تبیَّن أنَّ اإلخبارَ هذا الِكَتاِب؛ لی
المالة واعلیه الصَّ –�مدُح فیِه النبي  -وقْد حَصل–من �لِّ طر�ق، لو �كتب �اِتب مَن الكُّفَّار   -لسَّ

الم–وما جاَء عنُه  الُة والسَّ ت �عِض تاَ�اموجود في �ِ هذا وهذا  ، �مدحُ وُخُلقٍ  من دینٍ  -علیه الصَّ
ا م -ل العلمِ أهقال  �ما -ستفاد منه، و�ستدلُّ �ِه والحقُّ �أن ن الُعَقَالء من الُكفَّاِر، هذا ال ماِنع مِ 

 .شِهَدت �ه األعداء
 لكن هل الحق محصور فیما شهدت �ه األعداء؟ ال، الحق فیما جاء عن هللا وعن رسوله  
لِكْن ال �جوُز رْفُعه إلى مِن األصُل فیِه  ،نساُن حق�ال اإلعصوم، هذا هو الحق، وقْد �قو معن ال
فیه  ، وما �قوُلُه �عُض الَبَشر مما یوافقُ اوهو هللا ورسوُله، فاهلل ورسوله ال �قول إال حق�  :الحق

یرى ؛ ألنَّ �عَض َمْن ُفِتَن ، لكن یبقى أنَُّه قوُل �شرٍ أنَّه حقٌ  الحق أو �كوُن حق�ا مقطوًعا �ِه یثُبتُ 
علیه  –من جهة نظِره، وُ�رفع إلى النبي أنَّه إذا �ان الكالُم حق�ا �مكن أن یر�َّب له إسناد حق ولو

 وجاُء �عُض األخبار المطا�قة للواِقع مما ُركَِّب له أسانید، لكن ال ُیثِبته أهلُ  ،-الصالة والسالم
 َع ِصْدقها أو مطا�قتها للواِقع.وقَ من األمور التي  -صلى هللا علیه وسلم–العلم مرفوًعا إلى النبي 

قَّ أبو قبیس قْبل سنین، قبل عشر�ن َسَنة تداَول النَّاس حدیًثا أو یزعمون أنَّه حدیث: إذا شُ 
ق أبو قبیس، هل نقولفانتظروا  بي هذا الخبر لما طابق الواقع �جوز رفعه إلى النَّ  نَّ إ :الساعة. شُّ

 إذا ثبت في إالَّ  -علیه الصالة والسالم–إلى النبي  ؟ ال �جوز رفعه-الة والسالمعلیه الصَّ –
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سنده  اخبرً عتبرة، تجد ه قد یوجد في الدواو�ن غیر المُ دواو�ن اإلسالم المعتمدة �سنٍد صحیح؛ ألنَّ 
عنه في دواو�ن اإلسالم في  وار�خ، وتفتُش ، أو التَّ لكنه في �تاٍب من �تِب األدب مثالً  ،صحیح

ره أهُل العلِم، وال �عني ه، �ما قرَّ ، فمْثل هذا ُ�ستدلُّ �ه على وضعِ أْصًال لُه  ة ما تِجدة النبو�َّ السنَّ 
 –الواقع و�ان صحیًحا، �عني هل �جوز لشخٍص أن �قول: قال رسول هللا  هأن الخبر إذا طا�ق

اع، �ذَّاب، ومَع ذلك  نصفُ  الواحدُ  -صلى هللا علیه وسلم االثنین؟ ال �جوز �حال، هذا وضَّ
في مصبٍّ واحد وهو  التي جاءت من �لِّ طر�ق، �لُّها تصبُّ  بارُ طوٌع �ِه، هذه األخْ الخَبر مق

 ه نبي.وأنَّ  -علیه الصالة والسالم–فاق على خروج النبي االتِّ 
ا خرجوا ، فلمَّ خلني علیهقال ابن حجر: "وفي حدیث دحیة الذي أشرُت إلیه، قال: فلمَّا خرجوا أدْ 

ا ننتظر، و�شرنا �ه ُقف وهو صاحب أمرهم، فقال: هذا الذي �نَّ أدخلني علیه وأرَسَل إلى األسْ 
ا أنا إن فعلُت ذِلك ذهَب ملكي، فذ�ر قه ومتَّبعه، فقال له قیَصر: أمَّ ا أنا فمصدِّ أمَّ  ،عیسى
 ،هذا الكتاب واذهب �ه إلى صاحبك فاقرأ علیه السالم ذه، فقال لي األسقف: خُ ر ة. وفي آخالقصَّ 

قد  مهي قد آمنت �ه وصدقته، وأنَّ محمد رسول هللا، وأنِّ  وأنَّ  ،ن ال إله إال هللاي أشهد أنِّ وأخبره أ
 أنكروا عليَّ ذلك، ثم خرج إلیهم فقتلوه. 

 مني قوًال  وزَ أجْ  الروم في هإنَّ : وقال الرومي ضغاطر إلى أرسل هرقل أنَّ  إسحاق ابن روا�ة وفي
 المذ�ور ضغاطر نَّ وأ ،-ن �الم هرقلج مرَ �عني قوله �جوز عندهم �مشي، أدرج، �المه أدْ -

 إلى فدعاهم ومالرُّ  على وخرج ،ابیًض  اثیا�ً  ولبس علیه �انت التي ثیا�ه وألقى إسالمه أظهر
، فلما هرقل إلى حیةدِ  رجع افلمَّ  :قال. قتلوه حتى فضر�وه إلیه فقاموا الحق، شهادة وشهد ،اإلسالم

 رجع دحیة إلى هرقل".
فهو في ُحْكم �باِر  -علیه الصالة والسالم–لم یَر النبي ال؟  أم احابی� ضغاطر هذا �عتبر صاآلن: 

 عند أهِل العلم. امخضرمً ى سمَّ التَّا�عین، �ُ 
 أعظم �ان فضغاطر أنفسنا، على نخافهم اإنَّ  :لك قلتُ  قد: له هرقل قال إلى دحیة رجع فلما "

ر�ح، فكیف �كون ضغاطر حیح الصَّ الصَّ  �عني هرقل هو عظیم الروم �النّصِ  ".مني عندهم
ضغاطر هذه عظمة  وعظمةُ  -منصب–هرقل عظمة دنیا  عندهم أعظم عندهم؟ قد تكون عظمةُ 

" هنا همبْ أُ  الذي رومیة صاحب هو �كون  أن فیحتمل: قلتُ �قول ابن حجر: " -منصب دیني–دین 
 في المكتوب الكتاب بهذا هرقل على م�قدِ  لم دحیةَ  إنَّ  :قیل ما علیه �عكر لكن" ،-هو ضغاطر–

 هرقل على مقدِ  دحیةَ  أنَّ  اجحفالرَّ  تبوك، غزوة في المكتوب �الكتابِ  علیه مقدِ  ماو�نَّ  الحدیبیة، سنة
ر المبهم األولى في اأ�ًض  �أنه:  -ةصاحب رومیَّ  -" �عني قدم في المرتین، ابن حجر فسَّ

ة التي دارت بینه و�ین دحیة، طیِّ  ة األولى التي القصَّ  ب دحیة ما حضرضغاطر من خالل القصَّ
علیه الصالة  –بيلح، إنَّما حصل حینما حمل الكتاب الذي �تبه النَّ حصلت على إثر الصُّ 
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 لكن ما یدل على عدم حضوره، قال: " ها ما فیفي غزوة تبوك، �قول ابن حجر أبدً  -مالوالس
 قِدم و�نَّما الحدیبیة، سنة في المكتوب الكتاب بهذا هرقل على �قِدم لم دحیةَ  نَّ إ قیل ما علیه �عكر
 ".األولى في أ�ًضا هرقل على قِدم دحیةَ  أنَّ  فالرَّاجحقال:  .تبوك غزوة في المكتوب �الكتاب علیه

ة و�یَن ما ِقیل من نفيِ جیح بیَن ما دلَّت علیِه هرْ �عني التَّ  قدوِمه على هرْقل في المرَِّة  ذه القصَّ
 األولى.

 طالب:....
 غزوة تبوك �تب له.، ما في شك، نعم في نعم

 طالب:....
 .»كذب هو على نصرانیته«و�تب هرقل أ�ًضا، �تب هرقل أنه قد أسلم، قال: 

 �ل ِتلَ قُ  ةٌ قصَّ  ضغاطر ومن األسقف من لكلٍّ  وقعت تكون  أنمكن � هذا فعلى�قول ابن حجر: "
 �لٌّ  ِتلَ قُ  ةٌ قصَّ  ضغاطر ومن األسقف من لكلٍّ  وقعت تكون  أنمكن � هذا فعلى �سببها، منهما
 أسلم هأنَّ  فیها ولیَس  اطورالنَّ  ابن ذ�رها التي إحداهما :تانقصَّ  لضغاطر وقعت أو �سببها، منهما

 ".أعلم �هللا. لتِ وقُ  أسلم هوأنَّ  ،دحیة مع قصته فیها فإنَّ  إسحاق ابن ذ�ر التي انیةوالثَّ  ل،تِ قُ  هأنَّ  وال
 �كون األسقف هو ضغاطر؟ انع من أنْ الم وماقف هو ضغاطر، سْ �عني: ما �مكن أن �كون األُ 

 طالب:....
 أو �سببها، منهما �لٌّ  ِتلَ قُ  ةٌ قصَّ  ضغاطر ومن األسقفِ  من لكلٍّ  وقعت تكون  أن �قول: "�حتمل

 ".لتِ قُ  هأنَّ  وال ،أسلم هأنَّ  فیها ولیَس  ،اطورالنَّ  ابن ذ�رها التي إحداهما :تانقصَّ  لضغاطر وقعت
�یف تحصل القصة األولى و�قتل ثم  :صتان، ونترك هذا، ونقوله وقع له قنَّ إ :قالما �ُ  حتى

قتل في القصة األولى، إنما قتل في تحصل قصة ثانیة، ما �مكن، إذا �انت لضغاطر فهو لم �ُ 
انیة، و�ذا �انت الثنین فال مانع أن �حصل الثنین قصتاِن متشابهتان و�قتل �ل واحٍد ة الثَّ القصَّ 

 منهما.
 طاِلب:...
ر أنَّ �عني ما ی ة �عد قْتِله.ه �قتل مرَّتین، أو أتصوَّ  نَُّه تحُصل له قصَّ

ُره عقًال فال بدَّ من تأو�له، �ما جاء عن أبي  َیغ َما ال ُ�مكن تصوُّ �عني قد ُ�ْفَهم من �عِض الصِّ
ه خرج علیه خوارج فقتلوه، �یف نَّ ص أوَ حْ . عن أبي األَ ه خرج علیه خوارج فقتلوهص أنَّ وَ حْ األَ 

ما هذه: لیست صیغة األداء، وال صیغة تحدیث، إنَّ  )عن(ي األحوص �عد قتله؟ قالوا إن �حدث أب
ه خرج علیه خوارج المراد عن قصِة أبي األحوص، �عني: حدثهم فالن عن قصة أبي األحوص أنَّ 

 فقتلوه.
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قال  ".ه نبيٌّ وأنَّ  -أي ظهوره -صلى هللا علیه وسلم–"یوافُق رأي هرقل على خروج النبي 
ه ال بد ه نبي؟ ألنَّ تحت الهمزة، وأنَّ ِطَف على خروِج"، لماذا فُ عُ ه نبي: �فْتِح الهْمَزِة طالني: وأنَّ القس

لیه صلى هللا ع–لیصحَّ عطفها على خروج، �عني یوافقه على خروج النبي  ؛من تأو�لها �مصدر
ِتِه، وهذا یدلُّ  -وسلم لكنَّ هرقل  -علیه وسلم صلى هللا–ا بنبوته هرقل وصاحبه أقرَّ  على أنَّ  ونبوَّ

على ذلك ولم �عمل �مقتضاه، ولكن شحَّ �ملكه ورغب في الر�اسة فآثرهما على اإلسالم  �ستمرّ  لمْ 
 خرج على الروم فدعاهم إلى اإلسالم فقتلوه".ه أظهر إسالمه و صاحبه ضغاطر فإنَّ  �خالفِ 

وم في دَ   كرٍة له �حمص".سْ "فأذن هرقُل لعظماِء الرُّ
 نا عشر، حاشیة: فآذن. فأذَن، رقم اث
 طالب:....

وم في دسكرٍة له �حمص". ي �القصر من اإلذن، قال ابن حجر: "فأذن هِ  "فأذن هرقُل لعظماِء الرُّ
، ومعناه: أعلمَ  في روا�ة المستملي وغیره: �المد، ،تملي وغیره: �المد، ومعناه: أعلمَ وفي روا�ة المس

ه ر الذي حوله بیوت، القصر الذي حوله بیوت، و�أنَّ : القص-ین المهملة�سكون السِّ -كرة سْ والدَّ 
لع للروم في دخولها ثمَّ أغلقها، ثم اطَّ وأذن  ،وفتح أبواب البیوت التي حوله ،دخل القصر ثم أغلقه
�عني یثبوا �ه �ما وثبوا �ضغاطر،  أن یثبوا علیه، أن فعل ذلك؛ خشیةَ ما علیهم فخاطبهم، و�نَّ 

 مفسه وأذن لهم �الدخول في البیوت التي حوله، ثم اضطلع علیهدخل هذا القصر، وأغلقه على ن
ه بینهم، لماذا؟ لئال �قتلوه ما اختلط بهم، ما قال ي�عنثهم" "فحدَّ  ،من شرفات القصر أو من غرفاته

 كما قتلوا ضغاطر.
ن لبني إسرائیل م هم �ما حصلَ هم وملو�َ االنتصار للمبدأ، االنتصار للمبدأ، قتلوا و�قتلون عظماءَ 

انتصار للباطل، و�ذا �ان أهُل  -المةنسأل هللا العافیة والسَّ –وأعظم، هذا  وهم أعظمُ  ،األنبیاء قتلِ 
لم الذي باطل، فما الذي �جعل المسالعلى دینهم  المَثاَ�ة حمیًَّة وغیرةً  هم بهذهِ الباطل على �اطلِ 

نیا، الرُّكون إلى الدنیا، كه عن االنتصار له؟ إنَّما هو الرُّ ُل غیرَ على الحقِّ یتخاَذل و�خذ ون إلى الدُّ
وأنَُّه ال أَثر  ،ظر في المصاِلح والمفاِسدص والنَّ رخ�كون من �اب التَّ  ة على الَباِقَیة، قدْ و�یثار الفانیَ 

مور تقدَّر ألألتباِعِه،  بل قد �حُصل �سبِب قْتِلِه ما �حصلُ  ،یترتَّب على أذّیته أو على قتله
جل - ا من هللا هم على �اطل ال یرجون ثوا�ً نَّ ، مع أ�اطلهم هُل الباطِل علىن إذا �ان أ �قدِرها، لك

نیا الفانیة على نیا و�ؤِثر هذه الدُّ إلى الدُّ  نُ والمسِلم یرجو إحدى الحسنیین ومع ذلك یر�َ  -وعال
 رخص، إذا �ان �خشى على نفسه هذاَمندوحة لمن أراد التَّ  -وهلل الحمدِ –وفي اإلسالِم  ،اقَیةالبَ 
 ،مسألة رجوع إلى القول األول العز�مة لیستأن ینطق �كلمة الكفر، �عني  هُ يء آخر، فلَ ش

 .العز�مة معروفة في الشر�عة
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ا تكلیفً  اس ال �كلفون فیها العز�مة فیها أ�ًضا الرخص، والنَّ أنَّ لكن یبقى أن الشر�عة �ما  
ألة المسو ال وسعها، لف هللا نفًسا إوال �ك ،ن ال �ستطیعومنهم م ،واحًدا، فمنهم من یتحمل العز�مة

ِل ب من جَلِد أهجَ ینظر فیها من جمیع جوانبها من حیث جلب المصالح ودرء المفاسد، لِكن تعْ 
لى إ إلى زمان، ومن مكانٍ  ألة تتفاوت من زمان، من زمانٍ الباِطل، وضعِف أهِل الحّق، والمسْ 

مؤمن حب إلى هللا من الأن القوي خیر و المؤم« ا في دینهن، لكن على المسلم أن �كوَن قو�� مكا
 .»الضعیف

 �قول: 
: القصر الذي حوله بیوت، و�أنه دخل القصر ثم أغلقه، -�سكون السین المهملة-"والدسكرة 

ما ، و�نوأذن للروم في دخولها ثم أغلقها، ثم اطلع علیهم فخاطبهم ،وفتح أبواب البیوت التي حوله
 بوا �ضغاطر.أن یثبوا �ه �ما وث فعل ذلك؛ خشیةَ 

ائد یها زو فوهل  ؟التي تقرأ لإلجازة فهل هي أشمل من "الیونینیة" "الطبعة العامرة"هل �قول: 
 �حتاج إلیها؟

بین  يالذ ا، مأخوذة من القسطالني المتنأوال: "الطبعة العامرة" مأخوَذة مَن القسطّالني �حروِفهَ 
ني في لقسطاللیونینیة" هي التي �شیر إلیها االزوائد في "ا األقواس هو "الطبعة العامرة"، یبقى أنَّ 

ْرد أسهل؛ ألنَّ ةشرحه، قراءة "العامر  ز، �الم ا رمو ه ما توقف عند شيء، ما فیه" �النسبة لقراءة السَّ
 غیر نظرٍ  ا منفیه رأَت ما ُأثبتَ قَ  ا القراءة في "الیونینیة"، إنْ متسلسل ما فیها رموز وال شيء، أمَّ 

ا في مرجح قد یُ  يار لها میزة �بیرة، �عنما َص  -وا�ات التي في الحاشیةفروق الرِّ –إلى الفروق 
أخوذة الم "السلطانیة"ا والعكس، لكن العبرة �المیزة لهذه الطبعة متنها على ما في "العامرة" أحیانً 

 أ قراءةن �قر أموز إلى الرواة، ال �ستطیع من "الیونینیة" میزتها في الفروق التي في الحاشیة مع الرُّ 
 ا، إنْ هت میزتُ ذهب یرجع إلى هذه األرقام وهذه الرموز، و�الَّ  ه ال بدَّ أنْ متتا�عة في "السلطانیة"؛ ألنَّ 

ؤون ب یلجن أمثال هؤالء الذین �جردون الكتوْ أراد أن �قرأها مسلسلة دوَن رجوٍع إلى حواشیها، فكَ 
 الحرف من�خوذة لطَّبعة "العامرة" مأها ال تعوقهم في القراءة، وذ�رُت أنَّ هذه اإلى "العامرة"؛ ألنَّ 

 .ه القسطالنيحَ "شرح القسطالني" من المتن الذي شرَ 
وجوه،  هوأتقنه على وجٍه واحد، على وجٍه واحد، ما فی ،المتن ومعلوٌم أن القسطالني ضبطَ  
" یونینیةال"ه على فرِع لَ ابَ رحه قَ  في شرحه، وهذا الذي یتمیَّز �ه، المتن الذي شَ إشارة إالَّ  هوال فی

ه ما وجد األصل، ثمَّ �عَد سنین وجَد المجلَّد الثاني من األصل یباع فاشتراه ست عشرَة مرة؛ ألنَّ 
�عد ذلك وجد المجلد األول، النصف األول،  ، ثمَّ امائة �المائة، متقنً  اوقابل علیه فوجد الفرع مطا�قً 

هو �حاجة إلى فرع مع وجود  فقابل �ه �ذلك، ولذلك تجدونه �قول: �ذا في "الفرع" �أصله، ما
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عید �ُ  صل، فبدًال من أنْ ل، ثمَّ شرح علیه وانتهى فوجد األه اعتمد الفرع في األوَّ األصل؟ ال، لكنَّ 
 .یاغة من جدید، قال: �ذا في الفرع، و�لحق �أصلهالصٍّ 

قة أ�ش القسطالني هذا ما عنده منهجیة، إذا وجد األصل ما لنا عال :قد �قول قائلفو�ال 
هذا هو السبب، و�ون اإلخوان الذین �جردون الكتب من أجل اإلجازات �عتمدون على  ؟فرع�ال

 "العامرة" لهذا السبب.
 م�قد یة لمن دحا قیل إب العیني البن حجر في قوله: "لكن �عكِّر علیه ملقد قرأت تعقَّ �قول: 

�انت  لقصةاال: إن على هرقل بهذا الكتاب، إلى آخره"، ولكن نسیته وعلى ما أذ�ر أن العیني ق
 عام ثمانیة، فلیست في عام تسعة، �هللا أعلم.

لعیني ، على �الم اه�عد الكالم عن -إن شاء هللا تعالى–التعلیق على هذا، لعله �أتي سوف نقوم 
 ابن حجر، والعیني، وغیرهما.

یوت بما : بناء �القصر حوله-�فتح الدال والكاف وسكون السین بینهما–"وقال الكرماني: الدسكرة 
 .ومنازل للخدم والحشم

 ساِكر،د"، "في دسكرة: أي في دخولها، �قول: وجمعه: "فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرٍة له
 كما في "المصابیح"، قال ابن الملقن: الدسكرة لیس �عر�ي، الدسكرة لیس �عر�ي، وهي: بیوت

 األعاجم، وأنشد ابن سیده لألخطل:
 ز�تون قد ینعاحولها ال  في قباب حول دسكرة
 حولها الز�تون قد ینعا  في قباب حول دسكرة

 ،والدسكرة: الصومعُة، �ما جاء عن أبي عمرو، وهذا �له من المحكم، وعزى غیره هذا البیت"
ابن سیده، صاحب "المحكم" عزى البیت لألخطل، "غیره عزا هذا البیت إلى األحوص، إلى 

�ه االسمین، و�ن �ان فیه فرق واضح لكن أخطل األحوص، والتصحیف وارد في مثل هذا؛ لتشا
 وأحوص، ممكن، قر�بة.

 طالب:....
 .، لكن دواو�ن األخطل �لها ما فیها، وال قصیدة على هذا الوزن نعم

مه د بن معاو�ة، وصححه األخفش في �ال"وعزا غیره هذا البیت إلى األحوص، و�عضهم إلى یز�
َبل، بل، وفیه أبو دعْ هْ َدْهَبل الُجَمِحي أ�ًضا". فیه أبو دَ  ه ألبيعلى "المبرد"، وقال ابن السید: إنَّ 

 اعي، فرق بینهما.زَ حي وذاك خُ مَ لكن هذا جُ 
 طالب:..

 .ال
 طالب:...
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 نعم. رر، أشه، لكن ذاك أشهه �شتبه بدهبل هذانعم، دعیل، صحیح، صحیح؛ ألنَّ 
وسي معروف هذا، یلبطاألرض المستو�ة"، ابن سیده ال ا:وفي "جامع القزاز": "الدسكرة أ�ًض 

ید معناه أ�ش؟ اآلن �خففون أممعروف   .ها من سیِّد، تجده �قول: �ا سیديال؟ والسِّ
 طالب:...

ید في األصل: الذئب.  ْید في األصل: الذئب، السِّ  هو یر�د بها السیِّد، والسِّ
  طالب:....

 ال، هم قالوا: الذئب، المقصود �ه: الذئب.
تبر�زي: صلها، وقال الرض المستو�ة، وقال �اقوت: إنها أا: األة أ�ًض وفي "جامع القزاز": "الدسكر 

�اض، وفي "عمدة القارئ"، وفي "الجامع" كرة مجمع البساتین والرِّ�اض، مجمع البساتین والرِّ سْ الدَّ 
ساكرة، وقیل: كرة: تكون للملوك تتنزه فیها، للملوك تتنزه فیها، والجمع: الدَّ سْ ، الدَّ -جامع القزاز–
ساكر: بیوت الشراب، وقال مغلطاي �عد أن نقل أن البیت المذ�ور لألخطل: ساكر. وقیل: الدَّ الدَّ 

ي نظرت عدة روا�ات من شعره لیعقوب هذا البیت لیس لألخطل؛ وذلك أنِّ  وفیه نظر من حیث إنَّ 
 أرَ یت، لیعقوب أبي عبیدة، واألصمعي، والسكري، والحسن بن المظفر النیسابوري، فلم كِّ بن السِّ 

قلت: قائله یز�د  -"القائل من؟ العیني، العیني "عمدة القارئ –ه، قلُت �ِّ هذا البیت وال شیئا على روِ 
بها في نصرانیة �انت قد ترهبت في دیر خراب عند  لُ یتغزَّ  بن معاو�ة بن أبي سفیان من قصیدةٍ 

 �ظاهر دمشق، وأولها: وهو �ستانٌ  ،الماطرون 
 فامتنعا اللیل وأمر  فاكتنعا اللیل هذا آب

 طلعا �و�بٌ  ما فإذا  أرقبه للنجم اراعیً 
 رجعا قد �الغور أنه  أرى  ال ننيإ حتى حان

 ..ولها �الماطرون  :ولها �الماطران طبعة "عمدة القارئ" فیها أخطاء
 جمعا الذي النمل أكل  إذا �الماطرون  ولها
لَّقا من ذ�رت  ارتبعت إذا حتى خزقة  بیعا جُّ
 ینعا قد الز�تون  حولها  دسكرة حول قباب في

ألن یز�د  خصوم، هو ما یبعد أن �كون لیز�د؛ مثل هذه األشعار التي تنسب لقوٍم لهمأوًال: 
هو معروف �الفسق، من أهل العلم �جواز لعنه،  ح جمعٌ معروف �الفسق، معروف �الفسق، صرَّ 

ألون إلى سْ ألون، ما زالوا �ُ سْ �ُ  ،ا: ما دام له خصوملكن أ�ًض وال یبعد أن �قول مثل هذا الكالم، 
على الدرب عندنا، ُ�سَأل: �قول: هل نلعن یز�د؟ فیكون الجواب:  ااآلن في برامج تضاهي نورً 

نزل. ومثل هذه األمور التي مألت  جاء وال وحيٌ  یز�د وأ�ا یز�د الذي �قول: ال خبرٌ  لماذا ال نلعنُ 
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م، الكمنها، وهو مظنَّة ألن �قول هذا ال د�تأكَّ س منها، و تحسَّ أن یُ  الكتب، وهذه األخبار ال بدَّ 
د منه، والقائل هو من التأكُّ  األدب ال بدَّ  لكن مع ذلك ما �جيء في �تبِ وأعظم من هذا الكالم، 

  العیني، وله ید، له �اع في األدب.
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:......

 ؟ما هو �عید، وقفت علیه
 طالب:.....

 منسو�ة إلى یز�د.
 ..طالب:..

  ، هیا.نعم
�قول مثل هذا الكالم؛  ، هوإشكال ه، األخطل ما فیصحة ذلكالكالم في نسبتها إلى یز�د، مدى 

لكن یز�د بن معاو�ة هو في األصل مسلم، �عني یوجد  على ما هو علیه من نصرانیة، ماشٍ ه ألنَّ 
جمع من أهل  من عظائم األمور مثل ما قلنا: صرَّح عظائموعنده  اإلنسان و�ن �ان عنده فسق

فذ�ر من شأنه ما شاء، وسأله عن جواز  -سأله عبد هللا -م �جواز لعنه، وُسئل اإلمام أحمد العل
اًنا! �قول اإلمام أحمدلعنه فأجاز، فقیل له: لماذا ال تلعنه؟ قال: وهل سمعت  -رحمه هللا–أ�اك لعَّ

. 
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....
 هم عظیم.حا�ة شأنُ ه صحابي، الصَّ ي ما نفسه؛ ألنَّ ه، و�سعى إلزالة فلح قلبَ ْص علیه أن �ُ 
 طالب:...

 .]١٠:الحشر[ }َ�ْعِدِهمْ  ِمن َجاُؤوا َوالَِّذینَ {
 طالب:...

 ]١٠:الحشر[ }ِغال�  ُقُلوِ�َنا ِفي َتْجَعلْ  َوالَ  ِ�اِإل�َمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذینَ  َوِإلْخَواِنَنا َلَنا{نعم، 
 .-رضوان هللا علیهم–ة فكیف �الصحا� ،في عموم المؤمنین

 طالب:.....
 ب.ه یتناول غیره، �عاقَ ال شك أنَّ 

ْزَق قوله: خ فاكتنعا، أي: فرسا، ، آب: أي رجع،-أي من �حر الرمل–ل مَ قال: "وهي من الرَّ 
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خر : �جتنى، قوله: ینعا �فتح الیاء آ، الخاء المعجمة: ما �ختزق من التمر، أيء�كسر الخا
و�نعن، و�نوًعا: إذا نضج،  اضرب �ضرب، ینعنً  من �اب الثمر یینعالحروف، والنون، من ینع 

 و�ذلك أینع.
أي: أمر هرقل �أبواب  أمر �أبوابها فغلقت"، ا، ثم أمر �أبوابها فغلَِّقت، ثمَّ "ثم أمر �أبوابه

لقت بتشدید الالم ألبي ذر، و�أنه دخلها ثم أغلقها وفتح أبواب البیوت التي حولها، الدسكرة فغ
 .لروم في دخولها ثمَّ أغلقها"وأذن ل

وم، ثم اطَّ   :"، �قول الكرماني: "قولهوملع فقال �ا معشر الرُّ "ثم اطلع، ثم اطلع، قال: �ا معشر الرُّ
 .ما المراد �الحرم؟ حرم الدسكرة .وظهر على الناس" ،ثم اطلع، أي: خرج من الحرم

 طالب:....
 .نعم

 طالب:....
 هذلك، أو یوقعوا �ه، ما فی ما أشبه وأوا �ه الفعل: وثَب، همّ  نتَ مَّ وثَب إلیه، وثب علیِه، و�ذا َض 

 إشكال إن شاء هللا.
 طالب:....

 ؟ماذا
 طاِلب:....

یدخل وجوه الناس وأعیانهم  یر�د أنالمانع، اآلن ما عنده جیش،  وماوا و�مكن أن یثب ،ال
 .ومع ذلك ما فَعلو�ختلطوا بهم، 

 طاِلب:....
 –الربي عندهم، أمور من خصائص الذ امثل ما مرَّ بنا، �عني البا� وف عندهم تسلیمر مع، نعم

 . -جل وعال
 طاِلب:.....

 عندهم على حسب اطالعهم.
 طاِلب:...

 .نعم
تقول: من  هل أنت، لكن على حسب زعمهم وعلى حد زعمهم، لكن ما نسمیه ابتداءً  نحن ،ال

؟ هل �جوز ماذالكن الكالم في  ،سموه �ا�ا، هل نقول: نسمیه بهذا االسم؟ نحن ننقل �المهم
ا �ونهم اصطلحوا بحث، أمَّ ي �مكن أن یُ ین أن �قول لوالده: �ا�ا؟ هذا الذلطفل من أطفال المسلمل
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 هذا أمر �خصهم.فعلى تسمته، 
قوله: "ثم اطلع، أي: خرج من الحرم وظهر على الناس، والمعشر: هم الجمع الذین شأنهم واحد، 

لو  ،. قول الكرماني، قوله: "ثم اطلع، أي: خرج"، واألنبیاء معشرر، والجنُّ معشرفاإلنس معش
كانت المسألة: طلع، بدون: اطلع، لقلنا: طلع �معنى خرج، "زاد ابن الملقن والفقهاء معشر، 

و؛ خوف أن ینكروا مقالته فیقتلوه �ما لُ والجمع: معاشر، وقال القسطالني: ثم اطلع علیهم من عُ 
 قتلوا ضغاطر". 

ْشد"هل لكم  شد، أو: في الفالح والرُّ قال لیس شيٌء "، قال الكرماني: "الفالح: الفوز والنجاة، و�ُ والرَّ
شد، �قال �ضم أجمع لخصاِل الخیِر من لفظ: الفالح، أجمع لخصال الخیر من لفِظ الفالح، والرُّ 

ْشُد: إصا�ُة الخیر".الراء وسكون الشِّ   ین و�فتحهما لغتان، وهو خالف الغي، والرُّ
: وفي "مصابیح الجامع" للدمامیني اللة الموصلة إلى البغیة،ال الهروي: هو الهدى، وهو الدَّ ق

، سبق النَّقل عن هذا �الم الدمامینيد، وَفَرح َرَشد". شْ ل رُ فْ قُ تان، �ي، وفیه لغالرشد خالف الغَ 
 وهو الداللة الموصلة إلى البغیة".  ،الهروي في �الم الكرماني هو: "الهدى

شد هو: الهدى واالستقامة، الرشد: هو الهدى واالستقامة، وهو �معناه نه ابن الملقن: "الرُّ ونقل ع
 وهما  مصدران". ،د، ورِشد یرُشُد، لغتاِن، والرَّشد �الرُّشدد یرشَ شَ �قال: رَ 

شد، وأن یثبَت ملككم، وأن یثبت ملككم  هوثباُت الملِك،  "."هل لكم في الفالح والرشد، أو الرَّ
 اطبهم بثبات ملكهم، الُمْلك یهمه هو أو یهمهم هم؟ اآلن �خ

 طالب:....
رجة األولى، ه �الدَّ نفسَ  ت ملَكُه، و�غر�هم بثبات الملك �مثل هذا الكالم، وهو یر�دُ هو یر�د أن یثبَّ 

وم ألكن هل ثبات المُ  غیره؟ �الهما، �الهما؛ ألنَّ عدم  �أتيل هرقل و بدَ ْلك لهرقل ثباٌت لُمْلك الرُّ
سدته راجَعٌة إلى الجمیع، ال الَمِلك وال المملو�ین، ال فْ سدته راِجَعٌة إلى الجمیع، مَ فْ ت الُمْلك مَ ثبا

واهد فالشَّ  ئاسات واهُد �ثیرًة في �ثیٍر من األقطار تولَّى الرِّ الرئیس وال المرؤوس، وَمن أراد الشَّ
راح  أنْ  ذلَك �عدَ  العذاِب، ثم �عدَ  �سبِب انقال�ات أو ما أشبهها َمن �كى النَّاُس منه، وسامهم سوءَ 

لكن یبقى أنَّ  ،-ثقة المسلم–عظیمة  -جل وعال–الثقة �اهلل  حوال وزانت؟األ هدأت ، هلوانتهى
ْیطرة علیها  ثارها عظیَمة، وعوَدُة األمن واالستقرار �عد انفالِته مَن آالفتن إذا بدأت وصُعبت السَّ

عوَ�ة �ما ال �حتاُج إلى استدالل.  الصُّ
 طاِلب:.....

 ، مالحظ في هذا، مرتَّب علیه.نعم
�قول ابن حجر: ألنَُّهم إن تمادوا على الكفِر �ان سبًبا لذهاِب ُمْلِكِهم �ما ن یثبت ملككم، وأ"قوله: 

اِ�َقة، وفي ذلك دلیٌل على أنَّ االتِّباع  انتهى �المه من األقوال -..عرَف هو ذلك من األخبار السَّ
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ذلك دلیل على أن االتباع لهدي الرسل مما �ضمن ثبات الملك، وأنَّ من  أقول: وفي -السا�قة
 وال �ما هو الحاصل على مرِّ التار�خ".لكه معرٌَّض للزَّ خاَلَف ذلَك فمُ 

نسان لم �قبل �المي الذي یؤد�ه إذ�ر القسطالني قال: "وُنِقَل في التَّوراِة: ونبی�ا مثلَك أرِسله، أيُّ 
ؤد�ه عني نسان لم �قبل �المي الذي یإل في التوراة: ونبی�ا مثلَك أرِسله، أيُّ قِ عني فإني أهلكه. نُ 

 فإني أهلكه". 
ِة اللفظ الكتب الت ي �سمونها مقدسة من التوراة واإلنجیل الموجودة اآلن �أیدي النَّاس فیها من ر�َّ

 عر�ي. عن ما ال �قبله أعجمي فضًال 
 ي أهلكه".بل �المي الذي یؤد�ه عني فإنِّ نسان لم �قإ "ونبی�ا مثلَك أرِسله، أيَّ 

 .نعم
 طالب:......

 ؟ماذا
 طاِلب:....

سخ المعرَّ�ة للعرب قراءتها النَّ هذه لكن مع ذلك فیها ما فیها، حتى  ،هي ُعرَِّ�ت، ما �انت �العر�یة
 فیها صعوَ�ة.

 طالب:....
 .نعم

 طالب:...
خاو نعم ذ�ر  في ي له �تاب اسمه "األصُل األصیل، قال: نقل في التوراة. ذ�رنا مراًرا أن السَّ

قل من التوراة وراة واإلنجیل" في ذ�ر اإلجماع على تحر�م النَّ اإلجماع على تحر�م النقل من التَّ 
د على أْر�ابها �ما فعل شیخ اإلسالم واإلنجیل، لكن یبقى أنَّه إذا �ان النَّظُر فیها من أجِل الرَّ 

كیف فمن أجل الرد، من أجل الرد علیهم، و�ال  ؛توراة واإلنجیلینقلون من ال ؛وغیره من أهِل العلم
–ا لمجرد االطالع فهذا حراٌم �اإلجماع، وغضب النبي فیه، أمَّ  ظرٍ یتسنى الرد علیهم من غیر نَ 

ا على عمر لمَّا وجد في یده أو معه صحیفة من التوراة، ا شدیدً غضبً  -علیه الصالة والسالم
 .»في شك أنت �ا ابن الخطابأ«ا، وقال: ا شدیدً غضب غضبً 

المقصود: أن هذه األمور التي تعرض اإلنسان لالنحراف سواء �انت من �تب أصلها منزَّل  
وطرأ علیها ما طرأ من التَّحر�ف، وما �قي منها فهو منسوخ أو �تب بَدع؛ ألنَّ �عض النَّاس 

�ل شيء، ولك عقل تمیز م، �قول: اقرأ لِّ عَ �قول: حب االستطالع، بل سمعنا ممن �قول ممن �ُ 
 .وا هؤالِء الكتب، �هللا المستعان�ه. العقل ما �كفي، لو �ان العقل �كفي ما ضلَّ هؤالء الذین �تب
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 طالب:....
 .نعم

 طاِلب:....
 .نعم

 طالب:....
 ..، یدخلون في حكم اإلسالم وتستمر الوال�ة �أیدهمه، وهو ُمْلكهوُملك

 طالب:....
  ..ألصلو�ذا لم یوجد سبب للعزل، ا

 طالب:....
 .نعم

 طالب:....
 .معلى ملكه ، أ�قاهمنعم

 ". نعم."فتبا�عون 
 طالب:.....

على أنهم لهم مشار�ة في  كم: یدلُّ لهم مشار�ة في الُمْلك، �عني ملكُ  هذا �حتاج إلى نقل؛ ألنَّ 
 �ل من �ستفید من الملك لُه شِرَ�ٌة فیه �قدِر هذه اإلفاَدة. الُمْلك، ال شكَّ أنَّ 

 ة منصوَ�ة، فتبا�عوا: �حذفِ ة مضمومة، ثم موحدٍة و�عد األلِف مثنَّاة تحتیَّ اة فوقیَّ �مثنَّ  تبا�عوا:ف"
 ِمن لََّنا َفَهل{ :-وعال جلَّ –مقدرة في جواِب االستفهام". �عني �ما جاء في قوله  ون �أنْ النُّ 

نینیة"، وفي نسخة �فرع "الیونینیة" ، وفي نسخٍة من فرِع "الیو ]٥٣:األعراف[ }َلَنا َفَیْشَفُعواْ  ُشَفَعاء
�إسقاط  :فبا�عواینیة" �أصلها: نو نسخة من فرع "الیه �الم القسطالني، وفي كأصلها، هذا �لُّ 

في روا�ة األصیلي نبا�ع: بنون الجمع، ثم موحدة، وفي أخرى ألبي الوقت:  ،المثناة قبل الموحدة
: فتتا�عوا، الكشمیهنيعن  فألف فموحدة، وألبي ذرِّ  اة فوقیةالجمع أ�ضا ثم �مثنَّ  نتا�ع، بنوٍن، بنونِ 

والتي �عدها من االتباع  ، فتتا�عوا: �مثناتین فوقیتین و�عد األلف موحدة، فالثالثة األول من البیعة
 كالروا�ة األخرى، والبن عساكر في نسخة: فنتبع، ذ�ر هذا �له القسطالني".

متا�عة، وهي: تتا�عوا: من الهو في أكثر األصول، فهذا النبي، �ذا النووي: قوله: فتتا�عوا  وقال
عوا: �الباء الموحدة، من البیعة، االقتداء، وفي �عضها فنتا�ع، وهو �معناه، وفي �عضها: فتبا�

 و�له صحیح".
 "، نعم."هذا النبي
 طالب:....
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 ملكه.المة المرتبة على اإلسالم، ولو فهم لشملت هذه السالمة �قاء عموم، لم �فهم عموم السَّ 
 طالب:....

 ین؟أ
 طالب:....

وجوده مثل عدمه، الفهم الذي ال ینفع، هو ما انتفع من هذا  ،نفعُ المقصود: أنَُّه الفهم الذي ال یَ 
 الفهم، فلما لم ینتفع من هذا الفهم ُعدَّ �أنَُّه لم �فهم.

كثر األصول: أ هو في �ذا ،وقال النووي: "قوله: فتبا�عوا هذا النبي، أو: فتتا�عوا هذا النبي
�عضها: فتبا�عوا:  فتتا�عوا من المتا�عة، وهي: االقتداء، وفي �عضها: فنتا�ع، وهو: �معناه، وفي

 ة، من البیعة. و�له صحیح".�الباء الموحدَّ 
شر، لهذا، رقم أر�عة ع" هذا النبي"" "وألبي ذر: لهذا النبي، قاله ابن حجر"، هنا، "هذا النبي

َي هذا الفعل: فتبا�عوا، یتعدَّ  بنفسه، األصل أنَّ الفعل یتعدى  "واألصل أنَّ  ى بنفِسِه، فلماذا ُعدِّ
 بي، أو تستجیبوا، المعنى واحد.�جوز تضمینه تنقاُد، فتبا�عوا فتنقادوا لهذا النَّ  هُ �الالم"؟ ألنَّ 

ة " خمس-صلى هللا علیه وسلم–طر من غیر رقم نة" بین األسْ ییني: "وفي "الیونوقال القسطالَّ 
في "الیونینیة" بین األسطر من صلى هللا علیه وسلم، قال: �ذا –خمسة عشر  "بي"هذا النَّ شر، ع

 ".�الالم ،لهذا :عساكر وأبي ذرابن غیر رقم"، "في روا�ة 
حمر الوحش إلى األبواب فوجودها  فحاصوا حیصةَ "فحاصوا حیصَة حمر الوحش إلى األبواب، 

، معناه: نفروا، "حاصوا حیصة حمر الوحش ". قال الخطابي في "أعالم الحدیث":قد غلقت
احد، مع : َجاص، حاص وجاص �معًنى و "قال: حاَص في "شرح الخطابيمعناه: نفروا وحادوا، �ُ 

�الضاد، �قال: حاص وجاص  �معنى واحد، وقال النووي: هو  أن جاء ضبطه عند غیره جاض
عجمتین �معنى: حاص، ضاد المُ �الحاء، والصاد المهملتین، أي: نفروا، و�قال: جاَض �الجیم وال

ر�ق، وقال أبو ز�د: معناه ل عن الطَّ دَ قاله أبو عبید والخطابي وغیرهما، قال أبو عبید: معناهما عَ 
صوا: �حاء احي "مصابیح الجامع" للدمامیني،  ف، وفعَ رجَ  -حاص–�الحاء رجع، معناه �الحاء 

وا راجعِ  ، والمعنى قر�ب و�معناُه: جاض، �جیٍم ین، وقیل: جاُلواوصاد مهملتین، أي: نفروا و�رُّ
َوغان، الحیص :هو ،وضاد معَجَمة، ونقل العیني عن الفارسي في "مجمع الغرائب" و ه :الرَّ

من نفرة  ألنَّ نفَرتها أشدُّ  ؛هم �الوحوشوقال ابن حجر: شبه الروغان والعدول عن طر�ق القصد.
الحیوان  من نفرةِ  شي نفرته من اإلنس، أشدُّ وحش نفرتها، أي حیوان وحالالبهاِئم اإلنسیَّة". حمر 

شد من نفرة البهائم اإلنسیة، وشبههم �الُحُمر دون غیرها أنفرتها  نَّ أل ؛م �الوحوشهُ هَ اإلنسي، "شبَّ 
 ".بل هم أضلّ  ،وعدِم الفطنةِ  من الوحوش؛ لمناسبة الجهلِ 
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طنة، و�ون هذه الُحمر وحشیَّة؛ الف ل، وعدمِ الجهْ  به بینهم و�یَن الُحُمر ِمن جهةِ �عني: وجه الشَّ 
ة، وقال العیني: حیصة ة أشد من نفرة الحیوانات اإلنسیَّ الحمر، أو الحیوانات الوحشیَّ  ألّن نفرةَ 

ش، شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقل وأشار إلیهم ححمر الوحش، أي: �حیصة حمر الو 
ها أشد نفرة من فرة حمر الوحش؛ ألنَّ بنفرِة حمر الوحش، بن -صلى هللا علیه وسلم–�اتباع الرسول 
هم هابن حجر: شبَّ  -و�عني بذلك–ة نفرتها، وقال �عضهم المثل �شدَّ ب و�ضر  ،سائر الحیوانات

: -العیني– ، قلتُ بل هم أضل ،لمناسبِة الجهل في عدم الفطنة ؛�الحمر دون غیرها من الوحوش
شبیه ههنا على من له �خفى وجه التَّ  وال ،له في علمي المعاني والبیان من ال وقوفَ  هذا �المُ 

 أدنى ذوق في العلوم".
 ة، وتشبیههم �الُحُمر لمناسبةِ ها أشد من اإلنسیَّ م �الوحشیَّة ألنَّ هُ تشبیهَ  أنَّ �اآلن: ابن حجر �قول 

من خالل ما عندهم من �قا�ا نبوَّة، لو م لو فطنوا إلى حقیقة األمر هُ  الفطَنة، أي الجهل وعدمِ 
نوا لهذا هم ما تفطَّ نتهم وغبائِ ن لجهلهم وعدم فطْ لكِ  علوا هذا ألنَُّهم، ما فعلوا هذاما ففطنوا لهذا 

 .على ضالله راد و�صرُّ ما یُ كي الذي �فهم؛ �فهم قد ُ�صّر الذَّ  فأنكروا، لكنْ 
 دینا البر�ة أد�ان خیر من  محمد دین �أن علمتُ  ولقد
 مبینا بذاك سمحا لوجدتني  مسبة حذار أو المذمة لوال
المسألة إلى أصلها،  غباء، فتعودُ  إیثار عدم المذمَّة على اتَّباع الحقِّ  لكن قد �قول قائل: إنَّ 

وجه التشبیه وال �خفى  ،له في علمي البیان، المعاني والبیان ال وقوفَ  نْ العیني �قول: هذا �الم مَ 
لمسألة الجهل وال الغباء، إنما ض ال یتعرَّ  یر�د العیني أنْ  ،ذوق في العلوم" ههنا على من له أدنى

ات، �ضرب المثل �شدة  من غیرها من الوحشیَّ  نفرًة یتعرض لشدة النفرة، وأنَّ حمر الوحش أشدُّ 
لة والغباء وعدم الفطنة، فْ الغَ  �وِنها فیها شيء ِمنْ  نْ نفرتها، وال �كون لما أبداه ابن حجر وجه مِ 

�ل من ما تتصف �ه الحمر من عدم الفطنة؟ ین �قول: ما له مجال هنا، له مجال بین واقعهم و�
إنساًنا استبدل سلعة مرتفعة القیمة �سلعٍة  لو أنَّ �عني ، اآثر المرجوح على الراجح صار غبی� 

اس هذا النَّ فني هذه المائة وخذ المائتین، مائة �مائتین، استبدال، قال: أعطقیمتها أقل، أو استبدل 
 .دم الفطنةستثناء �شهدون علیه �عكلهم بدون ا
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:....

 فرة؟به فقط في النُّ ، �عني وجه الشَّ نعم
 طالب:...

إلى هذه  إذا نظرتَ  الفطَنة، معروف، فأنتَ  ضرب �ه المثل في عدمِ �ُ  أنَّ الِحمارَ  شكّ  یوجدما 
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ني نظر إلى ر الُحُمر لُه ارتباط �عدم الفْطنة، �عني العی�ْ ن ذِ إقول: المفردة �ما نظر ابن حجر تُ 
 .ظر إلى مفرداتهالم المر�َّب، وابن حجر نظر إلى مفرداِتِه، نَ كَ ال

 طاِلب:....
نَّ لُه ، فاختیارها دوَن غیرها ال شكَّ أضرب بها المثلة �ُ قالوا: إنَّ ُنفرة الحمر الوحشیَّ  ،نفَرة، ال أشدُّ 
وفها أو إلى الصفة فقط فة مع موصنظر إلى جزَئي الُمر�َّب أو، �عني الصَّ لكن هل یُ  ا،وْقعً 

 والموصوف فقط مفرًدا؟  ،مفردةً 
 طاِلب:....

به من وجٍه دوَن وجه، من وجِه دون وجه، وال یلزم مطا�قة المشبه للمشبه �ه  وقد �كون وجه الشَّ
 من �لِّ وجه �ما هو معلوم و�ررناه مراًرا.

 طالب:....
 .نعم

 طالب:....
 ؟ماذا

 طالب:....
 ...ا، �عض الطیور تكاد أنهذه النفرة، �عني لو الطیر عمومً  قى أنَّ شك، لكن یب ه، ما فینعم

ما �ان أقرب إلى المطا�قة ة، لكن من جهة أخرى التَّشبیه �لیور معروف �الخفَّ ذ�ر نوع من الطُّ ف
 یور؟هم في وجه الشبه للطُّ �ُ رْ كان أبلغ، فهل مطا�قة هؤالء وقُ 

 طاِلب:....
 ؟نعم

 طالب:....
فرة ة شدیدة النُّ في نفرتهم، الحمر الوحشیَّ  به عن هؤالءِ ور �ختلفون في وجه الشَّ ینعم، �عني الطُّ 

 وهي على األرض فهي أقرب إلى وجه الشبه من الطیور.
 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.


